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pískoviště ohraničené kládami 
s pískovnou ve stínu stromů

volná plocha pro pohybové aktivity

šikmá šplhací plocha  
s lanem

lavičky

amfiteátr  
(kamenná zídka nebo  

akátová palisáda)

odclonění živým plotem  
(např. růže svraskalá)

doplnění živého plotu
(Rybíz alpinský) 

hrací domečky tvaru „A“
stromový domek

okolo stávajícího stromu

kutiště
podesta pod stromy mezi 

kutištěm a pískovištěm

krytá konstrukce pro kontejnery 
se zelenou střechou, zadní strana:
skříňky na výukové venkovní 
pomůcky

přeskakovací píšťaly

lavice ve tvaru hranolu

prolézací sítě na svahu

prolézací sestava z klád

zemní trampolína

trojhrazda

dešťový záhon

dráha (36m) na skok daleký 
s doskočištěm (8x3m)

přístupová cesta ke vchodu 
do budovy na volnočasové 

aktivity

doplnění živého plotu
(Rybíz alpinský) 

dešťový záhon

balanční lano nad zemí

bylinkový záhon

stoly s lavicemi

bylinkový záhon

nové tři stromy 
(okrasné Jabloně)

nový strom 
(Jeřáb jedlý)

nový strom 
(Jeřáb jedlý)

nový strom 
(Javor Freemanův)

nové keře  
(např. muchovník,  
zlatice, kalina)

pokud by se používal vchod 
možno vytvořit lávku přes 

dešťový záhon

lavice ve tvaru hranolu

nové keře změkčující a zakrý-
vající ostrý roh oplocení hříště

nový strom nebo velký keř 
(zastínění zahrady z ulice)

trávník

dřevní štěpka

písek
písek

trávník

písekumělý sportovní povrch

betonová dlažba 50x50cm nebo žulová kostka
mlat nebo 

žulová kostka

štěrkový trávník

stojan na kola

kačírek
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VJEZD

PARK

přeskakovací dráha

hlavní vstup

dendrofon

vodní hry: využití ruční pumpy, 
dvě ramena korýtek 
(uměle narovnaná koryta řek  
a meandrující koryta řek)

lavičky (výuka)

kompostér

broukoviště

zvýšené záhony

živý plot (šípková růže, aronie, 
zlatice ...)

malý geopark

naučný panel: téma Horniny

pracovní stoly

hmyzí domek

jezírko s nášlapným 
kamenem doplňované 

dešťovou vodou z okapu

naučný panel: téma Jezírko

naučný panel: téma 
Kompostování

nové keře vhodné pro ptáky
(šípková růže, aronie, hlošina, černý bez, 

zlatice, líska, dřín, hloh, kalina ...)

naučný panel: téma Původní dřeviny

naučný stojan: Endemické dřeviny

odstranění vlnitého plechu, u plotu (maliny, ostružiny)

kreslící tabule

rozšíření trvalkového záhonu 
(stínomilné trvalky, ovocné 
keře - rybízy ...)

dřevěná podesta

naučný panel: téma Vodní toky

lavice na sezení (výuka)

pohyblivé stolky/lavičky 
ve tvaru světadílů
tabule na psaní (výuka)

visutý žebřík na lezení

lezecí sestava se svislými kůly

dešťový záhon

stávající lampa

stávající odpadkový koš

přístupová cesta využita na 
vzdělávací hry namalované na 
stávajícím povrchu (např.  
spirála s čísly, šachovnice,  
twister, skákací panák)

budova školy využita na vzdělávací 
a pohybové hry namalované na 
fasádě (např. výška zvířat, lezecí 
úchyty)

trávník

trávník

trávník

dřevní štěpka

štěrkový trávník

štěrkový trávník
nebo mlat

písek nebo kačírek

štěrkový trávník

nebo mlat

prořez keřů  
na prolézání

prořez keřů  
na prolézání

motýlí keře

stávající odpadkový koš

M 1:200

ježkovník

ptačí budka

venkovní
doskočiště s mírami

schovávačka z keřů


